
kitchen machine 
 
 
 

KM030 1400W 4.6 litre 

The ultimate Kitchen Machine. If you are 
experienced in the kitchen, regularly 
prepare everyday meals but like the 
challenge of trying more elaborate recipes 
and catering for larger groups of friends 
and families, Titanium is the machine you 
need. Advance your culinary skills with 
confidence that Titanium will achieve the 
results that you desire; a second pair of 
hands in the kitchen.    

KM030 

Key features and benefits 
 
• Interlocked head for safety 
 
• Easy to use timer feature 
   counts up or down to suit your needs 
 
• Fold function 
   for controlled mixing of ingredients  
 
• New exceptional 1400W motor 
    maintains speed and power even for large            
    quantities 
 
• 4 power outlets for amazing versatility with over    
   20 optional attachments 
 
 
• Flexible beater for creaming mixes 
 
• Finest quality cast stainless steel bowl tools 
    k beater, dough hook and whisk  
 
• large capacity 4.6 litre stainless steel bowl 
    with splashguard 
 
• Smooth head lift action 
 
• Spring action front outlet cover 
 
 

Kuchyňský robot 

KMM770 

Robustní kovový kuchyňský robot na 
který se můžete spolehnout. Ve výbavě 
s novým skleněným Thermo resist 
mixérem a mlýnkem na maso. Je 
ideální pro každodenní používání a díky 
třem výstupům pro připojení 
příslušenství je to skutečně multifunkční 
kuchyňský přístroj.  

KMM770 

Klíčové funkce a vlastnosti 
 
• Kovové tělo, kovové převody a výkonný motor 
  odolný, spolehlivý a silný přístroj 
 
• 3 míchací metly 
  pro specifické potřeby(K metla na lehká těsta, balónová    šlehací metla 
a hák na tuhá těsta) 
 
• Nový skleněný mixér Thermo resist = odolný teplotním šokům a 
mlýnek na maso ve výbavě 
 
• Automatické elektronické ovládání rychlosti a Puls 
  zachová rychlost a výkon podle objemu zpracovávaných surovin 
 
• Unikátní systém planetárního míchání 
  zajistí perfektní výsledky 
 
• Spodní výstup, výstup pomalé rychlosti a výstup vysoké rychlosti 
  pro připojení až 20 příslušenství 
 
• Snadno vyklápěcí hlava robotu 
  pro rychlé a snadné vyndání mísy a výměnu metly 
 
• Kryt proti rozstřiku s otvorem pro přidávání surovin 

KMM770 
1200 W 6,7litru 



designed & engineered by                       in the UK made in China 

PWK number       PWK3596 

Kapacity 

Produkt 

Balení 

Mísa   6,7 l 
  
 

Rozměry (cm)  39 d x 23 š x 34 v 
Hmotnost   10,2 kg 
 
Materiál   lité aluminium 
 
Barva  stříbrná 

Kuchyňský robot 

Příslušenství 
Mlýnek na maso 
 
Skleněný mixér Thermo Resist (odolný teplotním šokům) 
 

KMM770 
1200 W 6,7 litru 

Rozměry (cm)  66 d x 30 š x 47 v 
Hmotnost   13,2 kg 
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